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Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet, at der skal bygges et
nyt hospital i Vestjylland. Den 18. juni 2008 vedtog Regionsrådet at
placere det nye hospital i Gødstrup.
Den 26. januar 2009 gav Regeringen en udmelding på de første 15
mia. kr. af Kvalitetsfondens i alt 25 mia. kr. til ny struktur på
sygehusområdet. Regeringen har i denne omgang ikke givet tilsagn
om finansiering af det nye hospital i Vestjylland, men Regeringen
støtter en samling af hospitalerne i Vestjylland.
På Forretningsudvalgsmødet den 3. februar 2009 blev der besluttet
følgende arbejdsgrundlag for det videre arbejde med det nye hospital
i Vestjylland:
”Regeringen tager udgangspunkt i Det rådgivende udvalgs anbefaling
om, at det nye hospital i Vestjylland formentlig kan etableres ved en
tilbygning til Regionshospitalet Herning – dette står i modsætning til
Regionsrådets beslutning om at bygge et nyt hospital. Regionsrådet
har derfor allerede besluttet at få udarbejdet en analyse af
rationalerne ved nybyggeri kontra udbygning af Regionshospitalet
Herning.
Analysen skal foretages i samarbejde med Herning kommune og med
anvendelse af eksterne rådgivere.
Kommissoriet for undersøgelsen er at opstille et
sammenligningsgrundlag for nyt byggeri i Gødstrup og udbygning af
Regionshospitalet Herning. Undersøgelsen skal belyse lokalplanforudsætninger, økonomi i de to byggeprojekter, tidsmæssige
aspekter, gevinster ved de to byggerier i form af overvejelser om
blandt andet effektiviseringsmuligheder, arbejdsmiljøforhold og
patientforhold, herunder tilgængelighed samt forhold for de indlagte
patienter. Undersøgelsen søges afsluttet medio 2009. Rapporten
forelægges Regionsrådet. ”

Kommissorium
Sammenligningen af de to alternativer – nybyggeri i Gødstrup og
udbygning af Regionshospitalet Herning – bygges op omkring
analyser ud fra en række økonomiske, tidsmæssige, patientmæssige
og personalemæssige parametre. Nedenstående liste er ikke
nødvendigvis udtømmende, og rådgiverne har mulighed for at
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Side 1

komme med supplerende sammenligningsparametre, hvis det findes
relevant.
Sammenligningsparametre:
- Plangrundlag
-

Økonomi i de to byggeprojekter

-

Tidsmæssige aspekter

-

Effektiviseringsmuligheder

-

Arbejdsforhold

-

Patientforhold herunder tilgængelighed

Organisation
Der nedsættes en følgegruppe under ledelse af direktør Leif
Vestergaard Pedersen. Følgegruppen bistår og følger
rådgivningsfirmaets udredningsarbejde løbende og har til formål at
sikre, at rapporten belyser de opstillede sammenligningsparametre.
Følgegruppe:
Sundhedsstaben: Direktør Leif Vestergaard Pedersen (formand)
Sundhedsstaben: Planlægningschef Christian Boel
Hospitalsenheden Vest: Direktør Henning Vestergaard
Herning Kommune: En repræsentant
Kontoret for aktivitets- og investeringsplanlægning vil varetage
sekretariatsfunktionen for følgegruppen.
Koordinationsgruppe:
Der nedsættes en koordinationsgruppe under følgegruppen bestående
af kontaktpersoner fra Region Midtjylland, Herning Kommune og
Hospitalsenheden Vest. Koordineringsgruppen skal bistå
konsulentfirmaet og følgegruppen med fremskaffelse af det
nødvendige materiale og informationer f.eks. Akutplan og
Hospitalsplan.
Forretningsudvalget orienteres på hvert møde om status for analysen.
Annoncering og krav til tilbud
Til udarbejdelse af et sammenligningsgrundlag for nyt byggeri i
Gødstrup og udbygning af Regionshospitalet Herning inddrages et
rådgivningsfirma, som har erfaring med overordnet
kapacitetsplanlægning og byggeri.
Rådgivningsfirmaet udvælges efter annoncering og tilbudsgivning.

Side 2

Tilbuddet skal indeholde:
- Et forslag til udarbejdelse af sammenligningsgrundlag for nyt
byggeri i Gødstrup og udbygning af Regionshospitalet Herning
herunder operationalisering af de oplistede
sammenligningsparametre
- Eventuelt forslag til yderligere sammenligningsparametre og
operationalisering af disse
- Præsentation af hold til løsning af opgaven
- Referencer fra tidligere projekter
- Tidsplan
- Økonomi
Side 3

Tilbuddene vil blive vurderet ud fra kriteriet økonomisk mest
fordelagtige med følgende underkriterier:
- Pris
- Kompetencer (firma og medarbejdere)
- Tilbuddets kvalitet (operationalisering af
sammenligningsparametre og tidsplan)
Tidsplan
Opgaven er underlagt følgende tidsramme:
19. februar 2009:

Annoncering af rådgivningsopgaven

23. februar 2009:

Orientering om kommissorium på
Regionsrådets temamøde

24. februar 2009:

Godkendelse af kommissorium i
Forretningsudvalget

5. marts 2009 kl. 15.00: Deadline for afgivelse af tilbud
9. marts 2009:

Indgåelse af aftale med rådgivningsfirma

25. maj 2009 kl. 09.00: Aflevering af rapport til Region Midtjylland
26. maj 2009:

26. maj 2009
- 4. juni 2009:
5. juni 2009:

Rådgiver forelægger rapporten for
Regionsrådet i Region Midtjylland

Politisk behandling af rapporten
Rapporten afleveres til Det Rådgivende
udvalg

